(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2555)
คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554)
คับข้ องใจจากผู้บังคับบัญชา ... มาฟ้องศาลได้ เมือ่ ใด ? ครับ !!
ข้าราชการผูใ้ ดถูกสั่งลงโทษหรื อสั่งให้ออกจากราชการหรื อมี ความคับข้องใจอันเกิ ดจากการปฏิ บตั ิ ของ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ระบบราชการไทยได้เปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการผูน้ ้ นั มีสิทธิ อุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ขอความเป็ นธรรมต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรื อต่อผูม้ ีอานาจพิจารณาอุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ตามที่กฎหมายกาหนดและหากไม่พอใจ
ผลการพิจารณาอุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ ก็สามารถยื่นฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่ วันที่รู้ หรื อ
ควรรู้ ถึงเหตุแห่ งการฟ้องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
หากยื่นฟ้ องคดีเมื่อล่วงพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ศาลปกครองมีอานาจสั่งไม่รับคาฟ้ องไว้พิจารณา
และจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ในช่ ว งเวลาที่ ผ่า นมา มี ห ลายคดี ที่ ศ าลปกครองไม่ รั บ ค าฟ้ องไว้พิ จ ารณาเพราะเหตุ ดัง กล่ า ว
ซึ่งอาจเนื่องมาจากความไม่รู้วา่ วันใดถือเป็ นวันที่ ร้ ู หรื อควรรู้ ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี ตามที่ กฎหมายกาหนด
คดีปกครองที่จะนามาเล่าสู่กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องของผูฟ้ ้ องคดีซ่ ึงเป็ นข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญ
ได้รับความเดือดร้อนจากกรณี ที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดี (ปลัดกรุ งเทพมหานคร) มีคาสั่งแต่งตั้งและเลื่อนข้าราชการกรุ งเทพมหานคร
ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น แต่ไม่ได้แต่งตั้งและเลื่อนตาแหน่งผูฟ้ ้ องคดี ทั้งที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้ง ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า
การออกคาสัง่ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ยนื่ หนังสื อลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร (ก.ก.) แต่ก็ ไม่ ได้รั บแจ้ง ผลการพิจารณา ผูฟ้ ้ องคดี จึ งมาฟ้ องคดี ต่อ ศาลเมื่ อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2553 ขอให้เพิกถอนคาสัง่ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีดงั กล่าว
ในการวินิจฉัยเรื่ องร้องทุ กข์ตามพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2528
(ซึ่ งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น) ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการพลเรื อนมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ซึ่ งตามมาตรา 130
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 13 ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ฯ
กาหนดให้ผมู ้ ีอานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับหนังสื อร้องทุกข์และ
เอกสารหลักฐาน และขยายระยะเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกิ นสามสิ บวันในกรณี จาเป็ น และขยายเวลาได้อีกไม่เกิ น
สามสิ บวันในกรณี ที่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ
คดี น้ ี จึ งมีประเด็นที่ น่าสนใจเป็ นเบื้ องต้นคื อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ ยวกับกฎหมายและพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมซึ่ งทาการแทนคณะกรรมการข้าราชการกรุ งเทพมหานคร จะต้องพิจารณาคาร้ องทุกข์ ให้ เสร็ จสิ้ นภายในกี่วัน
นับแต่ เมื่อใด โดยปรากฏข้อเท็จจริ งว่า คณะกรรมการข้าราชการกรุ งเทพมหานครได้มีหนังสื อแจ้งให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาผูเ้ ป็ นเหตุแห่งการร้องทุกข์และเป็ นผูอ้ อกคาสัง่ ที่พิพาทสัง่ การให้กองการเจ้าหน้าที่จดั ส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและคาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสื อลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
จัดส่งเอกสารหลักฐานและคาชี้แจงแล้ว
ในประเด็นนี้ ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ ยวกับกฎหมายและพิทักษ์ระบบ
คุ ณธรรมซึ่ ง ท าการแทนคณะกรรมการข้าราชการกรุ งเทพมหานคร (ปั จจุ บั นตามพระราชบั ญญัติ ระเบี ยบข้ าราชการ
กรุ งเทพมหานครฯ พ.ศ. 2554 หมายถึง ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานคร) มีหน้าที่ตอ้ งพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็ จภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่กองการเจ้าหน้าที่จดั ส่งเอกสารหลักฐานและคาชี้แจงแล้ว แต่เมื่อไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็ จ
จึงได้ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์ออกไปอีกสองครั้ง ครั้งละสามสิ บวัน ซึ่งครบกาหนดเวลาพิจารณาเรื่ อง
ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2553
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กรณี จึงถือว่าวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เป็ นวันพ้ นกาหนดการพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์
สาหรั บวันที่ ผ้ ูฟ้องคดีร้ ู หรื อควรรู้ ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี คือวันใดนั้น ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เป็ นวันพ้ นกาหนดการพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ จึงถือว่ าวันดังกล่ าวเป็ นวันที่ ผ้ ูฟ้องคดีร้ ู หรื อควรรู้
ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี ดังนั้น การที่ ผ้ ูฟ้องคดียื่นคาฟ้ องต่ อศาลปกครองในวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2553 จึ งเป็ นการฟ้ องคดี
ภายในเก้ าสิ บวันนับแต่ วันที่ ร้ ู หรื อควรรู้ ถึงเหตุแห่ งการฟ้ องคดี ตามมาตรา 49 แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 654/2554)
คดี น้ ี เป็ นอุ ทาหรณ์ ที่ดี สาหรั บผูไ้ ด้รั บความเดื อดร้ อ นเสี ยหายจากการกระทาของฝ่ ายปกครอง
ซึ่ งนอกจากจะต้องรู้ ว่าวันใดเป็ นวันที่รู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุแห่ งการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิ ยื่นฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองภายใน
กาหนดระยะเวลาแล้ว ก่อนที่จะนาคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองก็จะต้องดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ กฎหมายกาหนดอย่างครบถ้วน เช่ น การอุทธรณ์ หรื อ ร้ องทุ ก ข์ต่อผูม้ ี อานาจภายใน
ฝ่ ายปกครอง สาหรับในส่วนของข้าราชการกรุ งเทพมหานคร ปั จจุบนั มี ก.พ.ค. กรุ งเทพมหานครซึ่ งทาหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์โดยมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ ทาหน้าที่ช่วยงาน ซึ่งขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการรับสมัครคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าว หากผูใ้ ดสนใจที่จะทาหน้าที่ปกป้ องพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมให้กบั
ข้าราชการกรุ งเทพมหานครก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ก. ที่ http://www.bangkok.go.th/csc
และยืน่ ใบสมัครได้ภายในวันที่ 11 มกราคม 2556 ครับ !!
นายปกครอง

